Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-09-28
Närvarande:
Närvarande: Torgny Olsson, Magnus Flysjö, Peter Kaschner, Birgitta Sagdahl, Kim Griffiths
samt Sara Marie Lindblom
1. Mötet öppnades
2. Dagordning godkänd
med tillägg under punkten övriga frågor avseende aktionsgrupp för funktionsduglig
busshållplats vid Väröbackaskolan
3. Föregående prototkoll godkändes
4. Ekonomirapport
Redovisades av Birgitta. Ekonomin är fortsatt god.
5. Avstämning
Fiberoptik Sanddamm
78 hushåll har skrivit upp sig. Listorna har lämnats till Birgitta. Arbetet påbörjas under vecka
46-47 om allt går enligt plan. Uppsamlingsansökan inskickad till Sparbanksstiftelsen
avseende 20 hushåll.
Pendelstation
Torgny, Magnus Sandgren, Göran Karlsson och Per-Erik har haft ett informationsmöte med
representanter från Ringhals, Södra Cell, Strängbetong och Derome-gruppen,angående
tågstopp i Värö den 20 augusti.
Det beslutades på mötet att Per-Erik skulle skriva en skrivelse till kommunen som skulle
undertecknas av industrirepresentanterna och Per-Erik.
Slingorna
Samtliga är nymålade. Haft hjälp av J-B Larsson.
Vindskyddet vid mossen
Rivit det gamla taket och lagt nytt. Stor hjälp av Jonas och hans bror Andreas.
Nytt från Landsbygdsrådet
Inget att rapportera.
Drift och underhåll
Badstegen vid Fyren. Försöker få den reparerad till nästa år.
Trafiksäkerhet
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Inget nytt att rapportera avseende cykelväg mellan Bua-Limabacka.
Skrivelse angående hastighetssänkning vid viadukten mot Södra Cell har undertecknad av
Limabacka vägförening och Gamla Bua byvägsförening och har skickats in till kommunen.
Buas Framtid hade det med i sina remisskommentarer i FÖP.
Samverkan Bua
Möte planeras i oktober. Förmöte med samtliga föreningar kommer att hållas nästa vecka.
Buas framtid har bjudit in Limabacka vägförening och Gamla Bua byvägsförening till detta
möte.
Bryggebastun
Uthyrningen går bra. Entrédörren ska reklameras då den är skev. Torgny tar hjälp av Jonas
med detta. Kostnader för montering vid utbyte tillkommer. Man har även gjort en besiktning
av bastun, som har satt sig, vilket betyder att den behöver riktas. Detta samt renovering av
diverse skulle kunna genomföras under augusti nästa år. Torgny har varit i kontakt med Johan
Carlsson bygg för att se om de kan åta sig uppdraget med renovering. Riktningen måste
genomföras innan renovering av Kaj och Pål.
6. Övriga frågor
Makrillfestivalen
Möte angående erfarenheter från makrillfestivalen kommer att hållas på Västkustvallen den
17/10 kl 18.00. Torgny medverkar från Buas Framtid
Framtidsverkstad
Förslag till underlag till en framtidsverkstad/aktiviteter som Buas Framtid skall arbeta med
framöver, både kortsiktigt och långsiktigt, skall skickas in från samtliga i styrelsen till Sara
Marie. Därefter kallas till separat möte där styrelsen går igenom förslag. Sara Marie lägger ut
information om att styrelsen vill ha uppslag till vad vi ska arbeta med på Facebook.
Poängpromenad
Torgny tog upp ett förslag att ordna poängpromenad till Vindskyddet vid Långan för att
informera Buaborna om att den finns Buas Framtid skulle då kunna bjuda på korv och dryck.
Inget beslut fattades i frågan. Tas upp på nästa möte.
Nedläggning av Limabackas miljöstation
Torgny och Magnus tillsammans med representanter från Brygghuset kommer att ha möte den
14/10 med Vivab angående stängning av Limabacka Miljöstation 2018. Johan Fält är
samordnare för mötet och ansvarig för avfallshanteringen. VD Margareta Björksund och
Styrelseordförande Peter Sjöholm kommer också att medverka vid mötet.
Hyra till sjöräddningen
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Beslut togs att föreningen ska betala 1000;. i hyra till Sjöräddningen för användande av
möteslokal.
Etablering av ny aktionsgrupp
Kim presenterade ett förslag till etablering av Aktionsgrupp för funktionerande busshållplats
vid Väröbackaskolan. Styrelsen beslutade att stå bakom initiativet. Kim ger information till
Magnus att lägga upp på hemsidan.
Nästa möte
Hålls den 26/10 kl 18.30 i Sjöräddningens lokal.
Torgny har med sig fika till nästa möte

Mötet avslutades därmed

